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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tenun merupakan salah satu jenis produk tekstil yang memiliki daya 

tarik tersendiri dikalangan masyarakat. Kain tenun di Indonesia mengalami 

sejarah seiring dengan perkembangan peradaban masyarakat pada suatu 

daerah. Pada zaman dahulu, kain tenun digunakan sebagai pakaian adat seperti 

upacara pernikahan, upacara menuju bulan kehamilan anak sulung, 

perlengkapan alat adat, dan lain sebagainya (Latifah, 2012 dalam Meita, 2014).  

Di Indonesia ada banyak daerah-daerah yang menjadi penghasil kain 

tenun seperti Bali, Lombok, Medan, Minangkabau, Jambi, Riau, Palembang, 

Lampung, Garut, Sukabumi, Banten, Jepara, Tuban, Kalimantan Timur, 

Kalimatan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, 

Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku (Indra, 2017). Jenis tenun dari tiap 

daerah memiliki perbedaan motif, warna, bahan, alat yang digunakan, dan 

teknik dalam pembuatan. 

Dari tenun-tenun yang sudah terkenal terdapat daerah penghasil tenun 

di pulau Jawa yang belum banyak dikenal masyarakat luas yaitu tenun ikat 

Lamongan. Tenun ikat Lamongan terdapat di Desa Parengan Kecamatan 

Maduran. Desa Parengan menjadi sentra pembuatan tenun ikat sejak tahun 

1950 (Rahman, 2016). Pembuatan tenun ikat dilakukan secara manual dan 

tradisional, pembuatannya menggunakan tenaga manusia dengan Alat Tenun 

Bukan Mesin (ATBM) 2.  
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Keluhan muskuloskeletal atau keluhan punggung merupakan suatu 

keluhan otot skeletal dengan intensitas nyeri yang berbeda-beda, dari nyeri 

yang digolongkan ringan hingga nyeri yang sangat sakit. Keluhan otot pada 

umumnya dirasakan pada usia kerja 25-65 tahun, dengan keluhan pertama 

pada usia 35 tahun dan akan terus meningkat seiring bertambahnya usia 

(Tarwaka, 2004). Pekerja tenun adalah tenga kerja yang bekerja dengan posisi 

duduk dalam jangka waktu yang lama dan dilakukan secara berulang setiap 

harinya dengan memerlukan ketelitian tinggi, sehingga posisi tersebut 

memiliki resiko terjadinya nyeri punggung bawah atau low back pain.  

Low back pain merupakan suatu sindroma nyeri pada ekstremitas atas 

yang terjadi di regio punggung bawah yang diakibatkan dari berbagai sebab. 

Gangguan ini banyak ditemukan di tempat kerja, terutama pada pekerja dengan 

posisi tubuh yang salah saat beraktivitas.   

Di Indonesia data epidemiologi mengenai low back pain belum ada. 

Namun, diperkirakan 40% penduduk Jawa Tengan dengan usia di atas 65 tahun 

pernah mengalami nyeri pinggang, dengan prevalensi pada laki-laki 18,2% dan 

perempuan 13,6%. Hasil studi Departemen Kesehatan tentang profil masalah 

kesehatan di Indonesia tahun 2005, terdapat sekitar 40,5% penyakit yang 

diderita pekerja diakibatkan karena pekerjaannya. Gangguan dari kesehatan 

pekerja menurut studi dari 9.482 pekerja di 12 kabupaten/kota di Indonesia 

terdapat gangguan musculoskeletal 16%, kardiovaskuler 8%, gangguan syaraf 

6%, gangguan pernapasan 3%, dan gangguan THT  1,5%. Hasil penelitian dari 

PERDOSIS (Persatuan Dokter Saraf Seluruh Indonesia) di Poliklinik 

Neurologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada tahun 2002 

terdapat prevalensi low back pain sebanyak 15,6% (Fajrin I, 2009) 
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Hal yang mempengaruhi terjadinya low back pain adalah posisi kerja 

membungkuk dalam waktu yang cukup lama, kebiasaan duduk, mengangkat 

dan mengangkut beban dengan posisi tidak ergonomis, adanya gangguan pada 

tulang belakang, dan akibat penyakit lainnya (Widyastuti, 2009). Posisi duduk 

yang tidak benar atau tidak ergonomis dapat menimbulkan kontraksi otot 

berlebih pada otot-otot yang terlibat pekerjaan. Otot-otot punggung akan 

bekerja lebih keras untuk menahan beban dari anggota gerak atas, sehingga 

beban kerja akan bertumpu pada punggung yang dapat menyebabkan otot 

pinggang sebagai penumpu beban utama akan mudah mengalami kelelahan 

dan mengakibatkan nyeri pada otot sekitar pinggang atau punggung bawah 

(Risyanto, 2008). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan, pekerja menenun 

selama 8 jam dalam satu hari dengan waktu istirahat kerja selama 1 jam, 

pengrajin tenun ikat di Desa Parengan kebanyakan adalah laki-laki dengan usia 

rata-rata di atas 40 tahun, dari hasil wawancara terhadap 10 penenun 9 

diantaranya memiliki keluhan muskuloskeletal seperti low back pain saat 

menenun. Posisi menenun dengan duduk dalam waktu cukup lama dapat dapat 

menyebabkan adanya keluhan muskuloskeletal.  

Berdasarkan data yang didapat peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Hubungan Posisi Kerja dan Masa Kerja terhadap Resiko Low Back Pain 

pada Pekerja Tenun Ikat di Desa Parengan Lamongan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana Hubungan Posisi Kerja dan Masa Kerja terhadap Kejadian Low 

Back Pain pada Pekerja Tenun Ikat di Desa Parengan Lamongan ? 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui Hubungan Posisi Kerja dan Masa Kerja terhadap Kejadian 

Low Back Pain pada Pekerja Tenun Ikat di Desa Parengan Lamongan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi kejadian low back pain pada pekerja tenun ikat di Desa 

Parengan Lamongan. 

b. Mengidentifikasi posisi kerja terhadap kejadian low back pain pada pekerja 

tenun ikat di Desa Parengan Lamongan. 

c. Mengidentifikasi masa kerja terhadap kejadian low back pain pada pekerja 

tenun ikat di Desa Parengan Lamongan.  

d. Menganalisa hubungan posisi kerja terhadap kejadian low back pain pada 

pekerja tenun ikat di Desa Parengan Lamongan. 

e. Menganalisa hubungan masa kerja terhadap kejadian low back pain pada 

pekerja tenun ikat di Desa Parengan Lamongan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemilik Industri Tenun Ikat Desa Parengan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang posisi 

kerja dan masa kerja yang berhubungan dengan gangguan low back pain, 

sehingga pemilik dapat memberikan perhatian lebih dengan 

mempertimbangkan durasi kerja pada pekerja. 
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2. Bagi Pekerja Tenun Ikat Desa Parengan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan tentang 

pentingnya memperhatikan sikap kerja yang benar, sehingga dapat 

mengurangi risiko terjadinya low back pain. 

3. Bagi Institusi 

a. Memberikan data atau bahan sebagai pembanding dalam penelitian 

selanjutanya. 

b. Memberikan pengetahuan dalam analisa hubungan posisi kerja dan 

masa kerja terhadap low back pain pada pekerja tenun ikat di Desa 

Parengan Lamongan. 

4. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam 

penelitian ini, serta dapat menjadi sarana pengabdian diri dalam bidang 

kesehatan khususnya fisioterapi. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan 

dengan permasalahan Hubungan Posisi Kerja dan Masa Kerja terhadap Low 

Back Pain pada Pekerja Tenun Ikat di Desa Parengan Lamongan. 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Judul Nama Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1 Masa Kerja, 

Sikap Kerja 

dan Keluhan 

Low Back 

Pain (LOW 

BACK PAIN) 

pada Pekerja 

Eko 

Arma 

Rohmaw

an, 

Widodo 

Hariyono 

2017, 

Serang 

Cross 

Sectional 

Ada 

hubungan 

signifikan 

antara 

masa kerja 

dan sikap 

kerja 
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Bagian 

Produksi PT 

Surya 

Besindo Sakti 

Serang 

dengan 

keluhan 

LOW 

BACK 

PAIN pada 

pekerja 

bagian 

produksi 

PT Surya 

Besindo 

Sakti 

Serang 

2 Hubungan 

Posisi Kerja 

pada Pekerja 

Industri Batu 

Bata dengan 

Kejadian 

Low Back 

Pain 

Erwin 

Rinaldi, 

Wasisto 

Utomo, 

Fathra 

Annis 

Nauli 

2015, 

Kecamata

n Benai 

Kabupaten 

Kuantan 

Singingi 

Cross 

Sectional 

Ada 

hubungan 

posisi 

kerjs pada 

pekerja 

industri 

batu bata 

(p-value 

0,002) 

3 Pengaruh 

Posisi Kerja 

terhadap Low 

Back Pain 

pada Pekerja 

di Kampung 

Sepatu, 

Kelurahan 

Miji, 

Kecamatan 

Prajurit 

Kulon, Kota 

Mojokerto 

Irwan 

fajar 

Kusuma, 

Muham

mad 

Hasan, 

ragil Ismi 

Hartanti 

2014, 

Kelurahan 

Miji, 

Kecamata

n Prajurit 

Kulon, 

Kota 

Mojokerto 

Cross 

Sectional 

Ada 

Pengaruh 

Posisi 

Kerja 

terhadap 

Low Back 

Pain pada 

Pekerja di 

Kampung 

Sepatu, 

Kelurahan 

Miji, 

Kecamata

n Prajurit 

Kulon, 

Kota 

Mojokerto 

 

5 Hubungan 

Sikap Kerja 

Duduk dan 

Masa Kerja 

dengan 

Keluhan Low 

Back Pain 

Bagian 

Administrasi 

PT Telkom 

Solo 

RetnoD

wi 

Wulanda

ri 

2016, 

Surakarta 

Cross 

Sectional 

Ada 

hubungan 

antara 

sikap kerja 

duduk dan 

masa kerja 

dengan 

keluhan 

low back 

pain 

bagian 
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admiistrasi 

PT 

Telkom 

Solo 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada 

variabel independent atau bebas memfokuskan pada posisi kerja dan masa kerja, 

variabel dependent atau terikat memfokuskan pada kejadian low back pain, 

sampel pada penelitian ini adalah pekerja tenun ikat di Desa Parengan 

Lamongan, sehingga terdapat perbedaan karakteristik dari segi individu dan 

demografis. 


